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ALAN

Bahçecilik

DAL/MESLEK

Çiçek Düzenleyicisi

MODÜLÜN ADI

Çelenk Hazırlama

MODÜLÜN TANIMI

Çelenk, hazırlama ve yapılışı konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Çelenk hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında müşterinin isteği
doğrultusunda çelenk hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Müşterinin isteği doğrultusunda çelenk tasarımı
yapabileceksiniz.
2. Tasarıma uygun olarak çelenk hazırlayabileceksiniz..

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Kapalı ortam, kalem, kâğıt, silgi, bilgisayar, internet,
katalog, çiçekler, yeşillikler, yazı bandı, harfler, metalize, çıta,
tül, tergal, rabant, elyaf, kurdele, makas, bıçak, değişik ambalaj
malzemeleri.
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Çiçek; kişilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı olan en güzel materyaldir.
Ayrıca çiçeklerin duygular üzerinde uzun süre geçerliliğini koruyan pozitif etkisi vardır. Bu
güzel objeleri daha kuvvetli bir anlam katıp sunmak ise apayrı bir meziyettir.
Çiçekçilik çok farklı bir meslektir. Özel ürünler hazırlamak bir tasarıma imza atmaya
benzer. Çiçek göndermek ne kadar güzel bir duygu ise bir çiçekçi ustası için de özel
çiçekler hazırlamak ayrı bir duygudur. Usta, çiçeği hazırlarken her bir çiçeği hangi açıyla
saplayacağına veya yön vereceğine o anki duygularıyla karar verir. Özel çiçek tasarımları
çok olağan çiçeklerle bile yapılabilir ve gönderdiğiniz kişiye onun yanında olduğumuzu
hatırlatır. Araştırmalar, bir kimsenin çiçek aldığında depresyonlarının ve mutsuzluklarının
azaldığı, buna karşılık mutluluk ve hayattan zevk aldıkları saptanmıştır. Özellikle de
insanların en üzüntülü anında birazda olsa güzel bir ortam yaratmak için gönderilen çiçekler
ortama apayrı bir hava katmaktadır. Çiçeklerin bulunduğu bir ortamda aileler ve arkadaşlar
arası kurulan ilişkilerin daha samimi ve candan oldukları gözlenmiştir. Buradaki çiçekler,
insanlara hayatın devamını hissettirir. Ortamın renklenmesini ve matem havasından az da
olsa çıkmasına neden olur. Bu yüzden gönderilen çelenkler çok abartılı olmamalı ama
hayatın devam ettiğini de anımsatmalıdır.
Bu modül ile; çelenki doğru bir biçimde tasarlamayı, tasarıma bağlı kalarak çelenki
hazırlamayı, bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli konuları öğreneceksiniz.
Böylece ileride başarılı bir çiçek düzenleyicisi olma yolunda bir adım daha atmış
olacaksınız.
Bunun için gelecekte başarılı bir meslek sahibi olmak istiyorsanız bu modülü en iyi
şekilde öğrenmeye çalışmalısınız. Çalışmalarında ilerlemeyi ve gelişmeyi hedef almanı
temenni eder, derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Müşterinin isteği doğrultusunda çelenk tasarımı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çelenk kimler tarafından gönderilir?
Anma törenlerinde isteyen herkes çelenk gönderebilir mi? Araştırınız.

1. ÇELENK TASARIMI
1.1.Tanımı ve Önemi
Cenaze merasimlerine çiçeklerden yapılmış bir çelenk göndermek, mezarı çiçeklerle
donatmak, sonradan yapılan mezar ziyaretlerinde mezara çiçek bırakmak, hemen hemen her
kültürde gelenek haline gelmiştir. Bu gelenek çok eski çağlara kadar uzanmaktadır. İlk
olarak Mısır Firavunu Tutamkamon'un milattan önce 1346'da öldüğünde mezarının çiçekten
taçlarla kaplandığı saptanmıştır. Kuzey Avrupa'da ise milattan önce 2000'li yıllara kadar
uzanan birçok mezarda çiçek izlerine rastlanmıştır. O tarihlerde mezarlara konulan çiçeklerin
güzellikleri ve hoş kokuları nedeniyle iyi ruhları çekme, kötü ruhları kovma gibi bir güce
sahip olduklarına inanılıyordu.

Fotoğraf 1.1: Mezarlıklarda kullanılan büyük bitkiler

Geçmişten gelen bu alışkanlıklar mezarlıkların çiçeklenmesine ve yoğun bir şekilde
ağaçlarla donatılmasına yol açmıştır. İnsanlar zaman içinde mezarlığa çiçek götürerek bu
alışkanlığı pekiştirmişlerdir. Ayrıca son yıllarda cenaze törenlerine çiçek göndermekde adet
3

haline gelmiştir. İşte kişiler veya kurumlar cenazelerde taziye amacı ile vefat edenlerin
akrabalarına acılarını paylaştıklarını anlatmak için; anma törenlerinde vefat eden kişileri
unutmadıklarını, onlara saygılarının bitmediğini belirtmek amacıyla çelenk göndermeye
başlamışlardır. Yani taziyede ya da anma törenlerinde saygımızı sunmanın en zarif şekli
çelenk göndermektir.
Halk arasında tüm açılış, düğün, nikah ve cenazelere giden insan boyundan yüksek
çiçek topluluğuna çelenk denilmektedir. Fakat çelenk sadece cenazelere gider.
Çelenkler halka biçiminde yapılır. Çelenklerin ortası boş değildir ve çelenkler iki uzun bacak
üzerine yuvarlak bir şeritten yapılan çiçeklerden oluşur. Bunun yanında daha oval olanlar
ise çiçekçi dilinde sepet, ayaklı sepet, duvak, gelin duvağı ismiyle daha çok açılış, düğün,
nikah, nişan gibi törenlere gönderilir. Sepet iki katlı ve tek katlı olarak değişir.

Fotoğraf 1.2: Mezarlıklara ve anma törenlerine gönderilen çelenk

Çelenk; genel olarak çiçek, dal ve yapraklarla yuvarlak şeklinde hazırlanmış çiçek
sunum şeklidir. Anma ve cenaze törenlerine gönderilmek için hazırlanır. Ucuza mal
edilebilen çiçek bütünlüğüdür. Sadelik ve kalite ön plana alınarak yapılır. Tasarımı diğer
çiçek modellerinden farklı olarak dairesel ve fazla renk tercihi kullanılmadan yapılır.

1.2. Kullanılan Malzemeler


Çıta; Genellikle kavak ağacından yapılan 5 cm ebatındaki tahtalar kullanılır.
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Fotoğraf 1.3: Çelenk oluşturmada kullanılan çıtalar



Strafor; 2-3-5 cm genişliğinde levhalar halinde piyasalarda bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.4: Kasnağı oluşturmada kullanılan strafor



Metalize barak; Özel günler veya gündelik kullanıma uygun şeffaf ve metalize
ambalaj kullanımı pratik ve ekonomiktir. 50 cm x 50 mt ölçülerindeki ambalaj
rulosundan hediyenin paketleneceği kadar bir parça kesilip hediye paketlenir.
Geniş renk seçenekleri mevcuttur.

Fotoğraf 1.5: Metalize
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Kamış; Çiçek saplarını ve metalizeyi uzatmak, tutturrmak amacıyla kullanılan
yaklaşık 20 – 25 cm uzunluğunda ince çıtalardan yapılmaktadır.

Fotoğraf 1.6: Metalize ve çiçeği tutturmada kullanılan kamış



Krapon Kağıdı; Çiçek düzenlemenin her alanında kullanılan ve her rengi
mevcut olan kağıtlardır.

Fotoğraf 1.7: Krapon kağıdı



Bant; Para bandı çiçeklerin kamışla saplarını birleştirmede kullanılır.

Fotoğraf 1.8: Para bandı
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Tel zımba; Kırtasiye malzemesidir. Kamış ile metalizeyi ve kraponun
tutturulmasında kullanılır.

Fotoğraf 1.9: Tel zımba



Yazı bandı; Genellikle 14 cm genişliğinde ve her rengi olan üzerine harflerin
basıldığı kağıttan oluşur.

Fotoğraf 1.10: Yazı bandı



Yeşillik; Doğadan bölgeye uygun olarak toplanan her dem yeşil bitkilerin dal
ve yaprakları tercih edilir.

Fotoğraf 1.11: Yeşillikler
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Çiçekler; Kesme çiçekçilikte kullanılan tüm bitkiler kullanılabilir. Saplarının
çok uzun olmasına gerek yoktur.

Fotoğraf 1.12: Kesme çiçekler

1.3. Tasarım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
Çelenk yapmaya başlarken unutulmaması gereken konuların başında bu çiçek
düzenlemenin taziye veya kişileri anmak için gönderildiğidir. Bu yüzden abartılı ve şatafatlı
tasarımlar yapılmamalıdır. Ayrıca ülkelere ve dinlere göre değişen adetlerin olduğu
gözönünde tutulmalıdır. Her kültürün kendine özgü cenaze ve anma merasimi vardır. Biz
kendi ülkemiz ve dinimiz açısından baktığımızda sadeliğin ön planda olduğunu görmekteyiz.
Genel olarak bakıldığındason yıllarda cenaze çelenklerinde şekil ve renklerde
kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 1.13: Farklı çiçek ve model uygulanmış çelenkler

Buna göre;


Çelenk tasarımı yaparken çelenkler yuvarlak şekilde hazırlanmalıdır. Yuvarlak
olması sonsuz yaşamı simgeler.

Fotoğraf 1.14: Yuvarlak kasnak
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Çelenkin etrafına mutlaka krapon geçirilmelidir. Bu krapon siyah olmalıdır.

Fotoğraf 1.15: Siyah krapon






Çelenk çift ayaklı hazırlanmalıdır.
Çelenkte uygulanacak yeşillik çelenk etrafına simetrik bir şekilde döşenmelidir.
Yeşillik ne kadar düzgün dizayn edilirse üzerine yerleştirilen çiçekler kendini
daha iyi gösterir.
Çiçek rengi genellikle kırmızı ve beyaz tercih edilmekle birlikte son yıllarda
soft renklerde çok kullanılabilmektedir. Özellikle beyaz saflığı, umutu
simgelediğinden uygulamalarda çok kullanılabilir. Ayrıca yeşil yapraklarla
birlikte beyaz çiçekler iyi bir kontras oluşturmaktadır.
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Fotoğraf 1.16: Kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşmuş değişik çelenkler



Çelenklere uygulanacak çiçek rengi ülkelerin bayrak renklerine göre de
değişmektedir. Biz de olduğu gibi en çok kırmızı beyaz yani bayrağımızın
renkleri kullanılırken, örneğin ABD de kırmızı, beyaz ve mavi renkler
kullanılmaktadır. Bunun yanında Japonya’da ise sadece beyaz çiçekler
kullanılır.
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Fotoğraf 1.17: Beyaz çiçeklerden oluşmuş çelenkler



Çelenklerde çok karışık renkli çiçekler kullanılmamalıdır. Özellikle vefat eden
kişi sıcakkanlı ve genç ise çelenklerde abartılı olmamak şartıyla karışık renkler
14

kullanılabilir. Bu karışık renkler aynı zamanda yeniden doğuşu simgelediği
unutulmamalıdır. Ayrıca yine vefat eden kişi genç, çoçuk veya bayan ise bu tarz
çelenkler uygulanabilir.

Fotoğraf 1.18: Pembe ve beyaz çiçeklerden oluşmuş çelenk







Çelenk tasarımında kullanılan çiçeklerin anlamını bilmekte önemlidir. Örneğin
krizantem – ölümü, lilium – ölen kişinin masumiyetini, iris – sadakat ve umutu,
glayöl ise ilahi güçü anlatır.
Yazı siyah veya kırmızı yazılmalıdır. Göndericinin adının ( firma, kurum vb.)
büyükce yazılabilmesi ve gönderildiği yere kattığı görsel güzellik için tercih
edilmektedir.
Çelenkin ayakları mutlaka güzelce krapon kağıdı, yeşillik,çiçek,tül veya başka
bir malzeme ile örtülmelidir. Çıtalar görünmemelidir.
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Fotoğraf 1.19: Çelenk ayakları mutlaka kaplanmalıdır



Ayaklar sağlam yapılmalıdır. Çelenk dengeli bir şekilde durabilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çelenk tasarımında dikkat edeceğiniz konuları belirleyiniz.
İşlem Basamakları
 Rahat çalışabileceğiniz
yaratınız.

Öneriler
bir

ortam  Rahat bir ortamda çalışmak iş veriminizi
arttıracağını unutmayınız.

 Çelenk yapımı için ilk önce sağlam  Kasnak; çıtalara
kasnak oluşturunuz.
bağlanmalıdır.

sıkı

bir

şekilde

 Metalizeleri simetrik şekilde dönünüz.

 Metalizelere dikkatli şekil veriniz.

 Siyah kraponu yuvarlak şekilde dönünüz

 Kraponu esneterek kasnağın etrafına
uygulayınız.

 Kullanacağınız yeşilliklerin canlı
parlak olmasına özen gösteriniz.

ve  Doğada en uygun yeşillikleri tercih
ediniz.

 Çelenk tasarımında çift ayak yapmayı  Ayakların mutlaka kaplanmasına dikkat
unutmayınız.
ediniz.
 Çelenk tasarımında çok karışık renkleri
 Amaca uygun çiçek belirleyiniz.
tercih etmeyiniz.
 Yazı bandındaki yazının
olmasına sağlayınız.

okunaklı

 Çelenkin tam
sağlayınız.

gitmesini  Geç gönderilen çelenk hiçbir anlam ifade
etmez.

zamanında

 Yazı bandının rengine dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
ÖLÇME SORULARI
1.

Eski zamanlarda…………………….konulan çiçeklerin güzellikleri ve hoş kokuları
nedeniyle iyi ruhları çekme, kötü ruhları kovma gibi bir güce sahip olduklarına
inanılıyordu.

2.

Halk arasında tüm açılış, düğün, nikah ve cenazelere giden insan boyundan yüksek
…………………………..çelenk denilmektedir.

3.

Çelenkler halka biçiminde yapılan ve sadece…………………..giden bir çiçek
sunumudur.

4.

Çelenklerin……………………..değildir ve çelenkler iki uzun bacak üzerine yuvarlak
bir şeritten yapılan çiçeklerden oluşur.

5.

Çelenke benzeyen ama…………………….ise çiçekçi dilinde sepet, ayaklı sepet,
duvak, gelin duvağı ismiyle daha çok açılış, düğün, nikah, nişan gibi törenlere
gönderilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda çelenk tasarımı
uygulaması yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çelenk için çıtalarınızı hazırladınız mı?
2. Çiçekleri ve yeşillikleri belirlediniz mi?
3. Kullanacağınız strafor ve kraponu belirlediniz mi?
4. Kullanacağınız araç ve gereçleri belirlediniz mi?
5. Mevsime uygun kesme çiçekleri tercih ettiniz mi?
6. Yaptığınız çelenk amacına uygun mu?
7. Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise bir sonra ki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tasarıma uygun çelenk hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir çiçekçi dükkânına giderek çelenk yapımını izleyiniz. Sonucunu resim ve
rapor ile öğretmeninize teslim ediniz.

2. ÇELENK HAZIRLAMA
Çelenk yaparken ana materyal olarak çıtalara, strafora, metalizeye, krapona,
yeşilliklere ve çiçeklere gereksinimimiz vardır. Çelenk hazırlamaya ilk önce çıta ve straforun
birleştirilmesi ile başlanır. İşte çelenkin çıta ve strafor çakılı kısmına kasnak denir.

Fotoğraf 2.1: Kasnak

Kasnak sağlam olmalıdır. Çünkü tüm malzemeyi tutacak kısım burasıdır. Kasnak
yapıldıktan sonra metalizeler hazırlanır. Bunun için metalizeler yelpaze yaparcasına katlanır.
Katlanan bu metalizeler tel zımba yardımıyla kamışla tutturulur. Bu şekilde kasnağın etrafı
yuvarlak bir şekilde dönülür. Sonra her bir metalize birbiriyle tutturulur.
20

Fotoğraf 2.2: Metalizenin hazırlanıp kasnağa uygulanması

Metalize işlemi bitince siyah krapon kasnağın etrafına geçirilir. Bu sırada krapon
kağıdı hafif esnetilir. Esnetme işlemi sayesinde yuvarlatma daha rahat yapılır.

Fotoğraf 2.3: Metalizenin etrafına krapon uygulanması

Siyah krapon ya kasnağın etrafında bitrilir ya da ayaklarda krapon kağıdı ile kaplanır.
Bu tamamen tercihe bağlıdır. Ayaklar istenirse yeşilliklerlede kaplanabilir.
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Fotoğraf 2.4: Ayakların etrafına krapon uygulanması

2.1. Yeşillik Uygulama
Çelenk yapımında bölgeye uygun her dem yeşil bitkilerin parlak ve sert yapraklı
olanları tercih edilir. Özellikle de suyunu hemen kaybetmeyen bitkilerin yaprak ve dalları
kullanılmalıdır. Türkiye’de en çok defne, kocayemiş, karayemiş, eğreltiler (fujer) ve
kuşkonmaz bitkileri kullanılmaktadır.
Defne; Çoğunlukla 10 m' ye kadar boylanabilen geniş tepeli, sık dallı, herdem yeşil bir
ağaçtır. Sürgünlere sarmal olarak dizilen yaprakları 5-10 cm uzunluğunda, dar eliptik
biçiminde olup deri gibi sert ve tam kenarlıdır. Ayanın üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü
açık yeşil; acımsı ve aromatik kokuludur.

Fotoğraf 2.5: Defne

Karayemiş; 5-6 m boyunda, herdem yeşil küçük bir ağaç ya da boylu çalıdır.
Sürgünlere sarmal olarak dizilmiş şerit biçimindeki yapraklar 5-15 cm uzunluğunda, deri
gibi sert, kısa saplı, sivri uçlu, tam kenarlı veya düzensiz seyrek dişlidir. Üst yüzü parlak
koyu yeşil, alt yüzü açık renkli ve tüysüzdür.
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Fotoğraf 2.6: Karayemiş

Kocayemiş; Herdem yeşil, 4 m'ye kadar boylanabilen bir çalı, bazen de 7-8 m
boyunda ufak bir ağaçtır. Koyu renkli, kırmızımsı kahverengi kabuk yaşlı gövdelerde
çatlaklıdır. Genç sürgünler bezeli tüylüdür. Çok sıralı sarmal olarak dizilmiş yaprakları uzun
eliptik yapıdadır. Boyları 5-10 cm kadar, uçları sivri, kenarları keskin dişlidir. Üst yüzü
parlak, yeşil, her iki yüzü de tüysüzdür.

Fotoğraf 2.7: Kocayemiş

Eğreltiler; Yeterince nemli ve keskin güneş ışıklarından korunacak kadar gölgeli olan
her yerde eğreltiotlarını görebiliriz.

Fotoğraf 2.8: Fujer
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Tropik bölgelerde yetişen dev türler ise 25 metreyi aşan boyları ve 3 metreden fazla
uzayan yapraklarıyla ağaç boyutlarındadır. Özellikle tropik ormanların tabanında halı gibi
gür ve yemyeşil bir örtü oluşturur, ağaç gövdelerinin ve dallarının arasından neredeyse
fışkırırlar. Daha ılıman bölgelerde ise eğreltiotları genellikle koruluklarda, çalılıklarda ve
ekilmeyen boş alanlarda yayılır.
Asparagus; Kuşkonmaz haziran-temmuz ayları arasında yeşilimsi sarı renkli çiçekler
açan, 50-150 cm boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeleri dik, yeşil düzgün yüzlü ve
yaygın dallıdır. Dallar dalcıklara ayrılmış olup, ince, yeşil renkli, 3-6 tanesi bir aradadır.
Yapraklar küçük ve zarımsıdır.

Fotoğraf 2.9: Asparagus

İbreliler; Çelenk yapmayı düşündüğümüz yerdeki ibreli sınıfındaki bitkilerin
yaprakları ve dalları kullanılılabilir. Burada önemli olan materyali kolay bulabilmek, ucuza
mal etmek ve estetik bir sunum yapmaktır.

Fotoğraf 2.10: Abies ve chamaecyparis gibi ibreliler

Çelenk yapımında kullanılacak olan yeşillikler gerek doğadan gerekse mezattan temin
edildikten sonra üzerlerinde bitki zaralıları veya hastalığı varsa temizlenmelidir. Yaprakların
üzerindeki toz ve kirler yıkanmalıdır. Daha sonra çelenkin kasnak kısmına uygulanmaya
başlanmalıdır. Strafor üzerine yeşillik önce etrafından başlayarak işlenir. Ortada bitirilir.
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Fotoğraf 2.11: Kasnakta çelenk uygulaması

2.2. Kesme Çiçek Uygulama
Çelenk yapımı sırasında karanfil, gerbera, glayöl, krizantem, lilium en çok kullanılan
kesme çiçeklerdir.
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Fotoğraf 2.12: Çelenk yapımında kullanılan bazı kesme çiçekler

Çelenk yapımı sırasında kesme çiçeklerin saplarının uzun olmasına gerek yoktur. Kısa
saplı olanlara kamış takılarak rahatlıkla kullanılabilir.

Fotoğraf 2.13: Kesme çiçeklerin kamışa tutturulması

Mezattan ikinci kalite çiçekler alınabilir ve hatta dükkanınızda buket yada
arajmanlarda kullanılmayacak durumdaki çiçekler soğuk hava deposunda bekletilerek
kullanılabilir. Kesme çiçeklerin alt kısımlarına kamış bağlanır. Bu çiçeklerin hem dik
durmasını sağlar hem de strafora rahat batmasına neden olur. Kesme çiçek uygulaması da
aynı yeşillik gibi çelenkin etrafından başlanır ve orta kısımda bitirilir. Ne kadar sık çiçek
işlenirse çelenkin kalitesi ve estetikliği o derece artar.
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Fotoğraf 2.14: Kesme çiçeklerin kasnağa yerleştirilmesi

2.3. Yazı Bandı Uygulama
Yazı bandı ya tek tek harfler yapıştırılarak hazırlanır ya da son yıllarda teknolojinin
gelişmesi ile birlikte uygun yazıcılar sayesinde bilgisayar çıktısından alınır. Yazı bandı genel
olarak siyah üzerine beyaz veya beyaz üzerine kırmızı olarak tasarlanmalıdır.
Yazı bandı yeşillikler yerleştirildikten sonra yerleştirilir. Böylece daha düzgün
durması sağlanır. Bandı isterseniz çelengin tam ortasından (ekseninden) isterseniz eğik nir
şekilde uygulayabilirisiniz. Yazı bandının etrafına çiçekler yerleştirilir.

Fotoğraf 2.15: Yazı şeridi

2.4. Maliyet
Kullanılan çiçek sayısına ve kullanılan malzemeye göre maliyet değişmektedir.
Çelenk yapımındaki mevsimde maliyeti etkilemektedir. Çok sayıda kesme çiçek üretiminin
yapıldığı ve kolay bulunduğu dönemde çelenk daha ucuza gelmektedir. Yaptığımız çelenk
hazırlamada el emeğimizi de unutmamamız gerekir. Ayrıca dükkan kirası, dükkanın
giderleride bu hesaplamanın içine katılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çelenk yapımı için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Nasıl bir çelenk tasarımını yapacağınıza
karar veriniz.

Öneriler
 Malzemelerinizi kontrol ediniz.
 Çiçek ve yeşilliklerin taze olmasına
dikkat ediniz.

 Rahat çalışabileceğiniz bir ortam
yaratınız.

 Çelenk uzun olduğu için geniş bir alana
gereksiniminiz olduğunu unutmayınız.

 Çıtaların boylarını ayarlayınız.

 Çıtaların sağlam olmasına özen
gösteriniz.

 Kasnağınızı oluşturunuz.

 Kasnağı çıtalara sıkıca bağlayınız.

 Metalizeleri kasnağın etrafına
yerleştiriniz

 Metalizeleri birbirine zımbalayınız.

 Siyah krapon kağıdını metalizelerin
üzerinden dönünüz.

 Kraponu esnetmeyi unutmayınız.

 Ayakları kaplayınız.

 Ayakları mutlaka kaplayınız.

 Yeşillikleri yerleştiriniz.

 Yeşillikleri simetrik bir şekilde
yerleştiriniz.

 Yazı bandını yerleştiriniz.

 Çiçekleri yerleştirmeden yazı bandını
yerleştiriniz.

 Çiçekleri yerleştiriniz.

 Çiçekleri simetrik şekilde yerleştiriniz.
 Tüm giderleri gözönüne alınız.

 Maliyeti çıkarınız.

 Harcadığınız emeği maliyete ilave etmeyi
unutmayınız.

28

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
ÖLÇME SORULARI
1.

Çelenk yaparken……………………..olarak çıtalara, strafora, metalizeye, krapona,
yeşilliklere ve çiçeklere gereksimimiz vardır.

2.

Çelenk hazırlamaya ilk önce………………………………..birleştirilmesi ile başlanır
ki buna kasnak denir.

3.

Çelenk yapımında bölgeye uygun………………………bitkilerin parlak ve sert
yapraklı olanları tercih edilir.

4.

Çelenk yapımı sırasında…………………………………olarak karanfil, gerbera,
glayöl, krizantem, lilium en çok kullanılanlardır.

5.

Mezattan………………………….çiçekler alınabilir ve hatta dükkanınızda buket yada
arajmanlarda kullanılmayacak durumdaki çiçekler soğuk hava deposunda bekletilerek
kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda çelenk hazırlama
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Rahat çalışabileceğiniz bir ortam hazırladınız mı?

2.

Çelenk için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

3.

Kasnağı oluşturdunuz mu?

4.

Kasnağın etrafını gerekli olan malzemelerle dönebildiniz mi?

5.

Çelenki ayaklarını uygun malzeme ile kaplayabildiniz mi?

6.

Yeşillikleri uygun bir şekilde yerleştirirebildiniz mi?

7.

Yazı bandını uygun bir şekilde yerleştirebildiniz mi?

8.

Çiçekleri uygun bir şekilde yerleştirebildiniz mi?

9.

Maliyetini doğru hesaplayabildiniz mi?

Evet

Hayır

10. Çelenkin gideceği adresi doğru bir şekilde alabildiniz mi?
11. Çelenki tam zamanında teslim edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise ‘Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çelenkler birçok amaç için kullanılabilirler.

2.

( ) Çelenk uygulamasında her renk kullanılabilir.

3.

( ) Çelenkler iki ayaklı olmalıdır.

4.

( ) Türkiye’de en çok kırmızı ve beyaz renkler çelenk yapımında kullanılır.

5.

( ) Çelenkte kullanılan çiçek renkleri ülkelerin örf ve adetlerine göre değişmektedir.

6.

( ) Çelenk yapımında mutlaka birinci kalite çiçek kullanılmalıdır.

7.

( ) Kullanılan çiçeklerin canlılıklarını ve dayanırlıklarını uzun süre koruması için
gerekli tedbirler alınmalıdır.

8.

( ) Çelenk yapımında karayemiş, kocayemiş, defne en çok kullanılan yeşilliklerdir.

9.

( ) Yazı bandı genel olarak siyah üzerine beyaz veya beyaz üzerine kırmızı olarak
tasarlanmalıdır.

10.

( ) Maliyet hesaplanırken işçilik ve kullanılan malzemeler gözönünde tutulmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1

Mezarlara

2

Çiçek topluluğuna

3

Mezarlara

4

Ortası boş

5

Oval olanlar

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1

Ana materyal

2

Çıta ve straforun

3

Her dem yeşil

4

Kesme çiçek

5

İkinci kalite

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

Yanlış

2

Yanlış

3

Doğru

4

Doğru

5

Doğru

6

Yanlış

7

Doğru

8

Doğru

9

Doğru

10

Doğru
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